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împotriva evaziunii

filialei, Steluța Rădoni, nesa 
informat că centrul pilot „Nil 
sunteți singuri” va fi deservit 
de un medic și de șapte cadre 
medii și are pe lângă partea 
medicală și una socială Ser- 
viciul presupune preluarea la 
externare a bolnavilor singuri» 
cărora să li se asigure acasă 
tratamente (injecții, măsura

bil datorită parteneriatului 
subfilialei hațegane cu Crucea 
Roșie din Bad Săckingen, Ger
mania, implicării membrilor 
centrului social local și spri- 
jinijlui filialei și Primăriei 
Hațeg. Ideea unui asemenea 
serviciu, pornită de la par
tenerii germani, a apărut cu 
un an și jumătate în urmă. Ca

Deva - Deputatul Cosmin 
Nicula a explicat ieri că fir
mă Kaufland, care dorește să

construiască un hypermarket 
în Deva, nu poate să Înceapă 
investiția deoarece terenul 
cumpărat de companie este 
revendicat de un grup de per
soane, cu toate că, inițial, 
acesta era liber de sarcini.

Potrivit parlamentarului 
PSD, aceleași persoane ar mai 
fi revendicat, în mod similar, 
și alte terenuri pe care, ulte
rior, s-au ridicat obiective de

investiții. Nicula spune că va 
sesiza, în zilele următoare, 
Parchetul Național Antica- 
rupție, Prefectura, Primăria 
Deva și Poliția județeană. 
„Vrem să se descopere dâ ce 
o investiție de 2 milioane de 
euro nu poate fi promovată. 
Mafia terenurilor a depășit 
orice limită. Investiția din 
Deva condiționează altele, în 
țară, in valoare de 400 mili-

Deva (D.I ) - Dan Radu 
Rușanu a afirmat ieri eă 
este esențială adoptarea 
urgentă a legilor privind 
combaterea evaziunii fis
cale. „în condițiile în ca
re penalitățile sunt mai 
mici decât dobânzile per
cepute de bănci, tot mai 
multe companii preferă

Frigul se întoarce!
Deva (C.P.) - Vremea va fi deosebit de 

rece, geroasă dimineața. Cerul va fi tempo
rar noros și izolat va fiilgui. Vântul va slăbi 
treptat din intensitate, dar va mai prezen
ta intensificări la munte, viscolind tempo
rar ninsoarea. Astăzi, temperaturile maxime 
se vor situa între -6 și 2 grade Celsius. Local 
se va pro'uce ceață asociată cu depunere 
de chiciură. La noapte, temperaturile mi
nime se vor Încadra între -12 și -2 grade, 
nud scăzute în depresiuni unde se pot înre
gistra și -15 grade Celsius.

oane euro, firma amenințând 
că se va retrage din Româ
nia”, a spus deputatul.

Reprezentanții companiei 
internaționale i-au relatat că 
s-au judecat pentru terenul în 
cauză cu persoanele care 11 
revendică. Tribunalul Hune
doara a dat o sentință favo
rabilă investitorului, numai 
că hotărârea a fost atacată Ia 
Curtea de Apel Alba lulia.

■ Se deschide primul 
serviciu de îngrijiri me 
dicale la domiciliu 
„Nu sunteți singuri".
Vkmka Roman

martie, în cadrul subfilialei de 
Cruce Roșie Hațeg, prin cen
trul său social, funcționează 
serviciul de îngrijiri medicale 
la domiciliu. Președinta sub-

rea tensiunii ș.a.) și îngrijiri.
Primul de acest gen din 

țară, ce funcționează prin 
decontare directă cu Casa de 
sănătate, serviciul a fost posi-

orice noutate șfea croit cu greu 
drum, aprobarea Ministerului 
Sănătății lăsându je așteptată 
un an. Dar până ia 'irmă pro
iectul s-a împlinit.1'? ■

neplata impozitelor, ca 
sursă de finanțare”, a 
spus eputaui liberal.
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Vechimea rețelei de canale termice
lebede în Munții Retezat

împrieteni cu lebedele, elevii

Peste 60 % din totalul rețelelor de canale termice din Deva au 
o vechime de peste 20 de am
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Râu de Mori (M.S.) - Șapte 
lebede iernează, în premieră, 
pe Dacul Ostrovel, de la poa
lele Masivului Retezat. Cu toa
te că lacul artificial este înghe
țat în mare parte, păsările au 
găsit un ochi de apă la apro
ximativ 10 metri de mal. Le
bedele primesc de mâncare de 
la sătenii din zonă, care le a- 
duc știuleți de porumb și grâu. 
Copiii de la școala din Râu de 
Mori, pe raza căreia se află 
lacul de acumulare, au putut 
să participe, pe viu, la o lecție 
de biologie predată de bio
logul parcului Național Rete- 
«I Căli», U/wtar PkMntvni Q

au adus cu ei și cornuri pri
mite la școală, pe care le-au 
dat păsărilor. Astfel, la numai 
trei metri de „materialul 
didactic", copiii au aflat că în 
România trăiesc trei specii de 
lebede, de vară, de iarnă și 
lebede mici. Cele de pe lac foc 
parte din specia lebedelor de 
vară, doar trei dintre ele fiind 
ajunse la maturitatea deplină. 
Protejate de localnici, lebedele 
vor putea rămâne pe lac până 
la primăvară, mai ales că 
aceștia ar dori ca păsările să 
rămână tot anul pe lacul de 
nniniiilan» /•
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tarOpturat. Unul dintre frații vitregi ai lui 
Saddam Hussein, Sabaui Ibrahim al-Hassan, 
c« i figura pe lista celor mai căutate per
soane în Irak, a fost'arestat, a anunțat, 
duhMtiită, șeful serviciului de informații al 

. Ministerului irakian de Interne.(MF)

• Susținere. Constituția europeană, care va 
r urmează să fie ratificată prin referendum în

rdtonia, este sprijinită de 64% dintre cetă- 
țeijfi potrivit unui sondaj de opinie publicat 
șăpbătă.ÎMF)

; Stau cerat scuze
Londra (MF) - Minis

trul britanic at Apărării, 
G$pfi foon. și cdman- 

> armatei, genera
ta! Mike Jackșon, leau 
prezentat scuze lpakle- 
îrijbtf, jnurma condam
nării la închisoare a trei 
militari )e tru rele tra
tamente aplicate deținu- 
țfior JȘtlli din Ifak.
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Impas în aderarea României?
î

, Gatto^MF) - Președin
tele egif Hosni Mu
ți re®,' a Administrat,
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- ts’ătă, m „electroșoc 
democratic” Egiptului, 
prtftwsizia de a oKgapi- 
za alegeri prezidențiale 
prin aufragiu universal, 
aprecîaîfe presa de la 
Cfcira Decizia sa de &
solfcHa atâendazw con- 
atfetttei,. pentru a per-

Soiupe fără 

precedent 
New York (MF) - ONU 
a anunțat ci le va 
solicita, pentru prima i 
dată, tuturor statelor 
membre «ă propună 
candidațipentru 
funcția de înalt Co
misar pentru Refu- 
glațl. Secretarul ge
neral al Națlunlor 
Unite, Kofi Anran, 
le-a trimis o scrisoare 
tuturor celor 191 de 
state membre ale 
organizației, sollci- 
tăndu-le să propună 
candidați ia nduce 
na înaltului Comisa- 
nat al ONU pentn 
RjfoțM (UNHCR). 
Fostul înalt Combat 
al ONU pentru Refu- 
v”ii olandetul Ruud f 
U*Mrs ■ demlsio- 
•ui lumfnici, aupă 
te presa a publicat 
dalalllle unul raport 
intern al ONU cu 
prMre la acuzațiile |

de hărțuire sexuală 
care i-au fost aduse. i

ca mărime) ar exercita pre
siuni puternice pentru înghe
țarea procesului de integrare
W...............................
Nu e prima dată -rtfifitth. 
când îa nivelul 
grupului paria- 
mentar creștin- * 
democrat conser- «gr- ., 
rotor apar astfel 
de declarații. A

CAum TAmcmhi ■■ * dB

■ Conservatorii din 
Parlamentul European 
cer înghețarea procesu
lui de integrare.

București (MF) - Autorită
țile de la București nu au pri
mit, până în prezent, semnale 

. prin care să fie reclamat fap
tul că Românianu și-ar fl în- 
deplinit angajamentele asu
mate prin capitolele de adera- 
re negociate cu Uniunea Eu- 
ropeană, a declarat, iert, pre- 
mternl Călin Bțpeecu Tăricea- 
nflf El a reacționat, astfel, la 
un articol •publicat în eotidi- 
anul german Bsaaâelsbiatt, po- __________________________
trivit u ruparea cancer- oficială a veridicității celor 
vatoari din Parlamentul Eu- afirmate. „Nu minimalizez un 
ropean (cea mai importantă potențial semnal de acest gen,

dar am citit atent și am văzut 
că nu era vorba despre o de
clarație, ci de informații rela
tive la o posibilă atitudine a 
grupului conservator. în aceas
tă situație, este foarte neplă
cut să începem să facem co
mentarii. Sigur, e un semnal, 
dar nu o declarație, oficială 
care să poată fi comentată în 
mod serios”, a spus premie
rul. El a arătat totuși că este 
normal ca la nivelul Parla-

.................................... meniului European să existe 
a României In UE cfin caia» oficiali care să susțină inte- 
„corupțfel generalizate”. Țări- grarea europeană a statelor 
ceanu 1 evitat să comenteze 
articolul, arătând că, deocam
dată, nu există o confirmare

candidate pe baza rezultatelor 
înregistrate în îndeplinirea 
criteriilor de aderare. „Nu e 
prima dată când la nivelul 
grupului parlamentar creștin- 
democrat conservator apar

astfel de declarații. Probabil 
că și în viitor vor exista anu
mite păreri divergente. Cu 
România, lucrurile stau bine, 
să vedeți ce distracție o să fie 
când o să înceapă să se discu
te aderarea Turciei”, a spus 
Tăriceanu. Șeful delegației 
Comisiei Europene la Bucu
rești, Jonathan Scheele, a evi
tat să comenteze afirmațiile 
publicate în cotidianul ger
man, declarând că nu a an^ 
zat articolul respectiv. CoilL- 
sarul european pentru extin
dere OlliRehn a început, ieri, 
o vizită de două zile în Româ
nia, urmând să aibă întreve
deri cu președintele Traian 
Băsescu, cu premierul Călin 
Popescu Tăriceanu, precum și 
cu alți oficiali.

Rusia va livra combustibil
Hudear Iranului

r • » • . »

- - Teheran (MF) - Iranul și Rusia au sem-
- ' itaț fieri un acord deosebit de important în 

' jfiinenltil nuclear, In virtutea căruia rușii
'Vor furhiza combustibil pentru prima cen
trală nucleară iraniană, construită la Bu- 
shehr( in sudul țării. Directorii agențiilor; 
iraniană și rusă pentru energie atomică, 
GHolâm-RezaAghazadeh și Aleksandr Ru- 

. miarțjev, au semnat documentele referitoare 
la livrarea de către Rusia a combustibilu- 

; ltfideștinat centralei de la Bushehr și la re- 
pâtrțesea în Rusia a uraniului Îmbogățit du- 
pă-ce acesta este folosit. Această clauză este 
destinată să garanteze că Iranul nu va reuti- 
li»h, pentru a fabrica bomba atomică, com
bustibilul folosit în centrala nucleară civi
lă, in condițiile In care Washingtonul acuză 
îilmod direct Republica Islamică că încearr 
că să se înarmeze cu arma nucleară, sub 

desfășurării unor activități civile.

Ariel Sharon

■ Ariel Sharon a cerat 
Autorității Palestiniene 
să „acționeze împotriva 
terorismului".

/ .■ . .■ 4
Ierusalim (MF) - Premierul, 

israelian, Arid Sharon, a ce
rut cu fermitate Autorității 
Palestiniene să „acționeze îm
potriva terorismului”, după 
atentatul sinucigaș comis la 
Tel Aviv, și a avertizat panes 
palestiniană că, în absența 
unui astfel de demers, nu vor 
exista „progrese politice”. „Is
raelul a dat dovadă de reți
nere în ultimul timp, pentru 
a permite un astfel de pro
gres, dar este clar că, în lip
sa unei acțiuni diligente; din 
partea Autorității Palestinie

ne îm-otriva terorismului, 
Guvernul va trebui să-și con
solideze acțiunea sa militară”, 
a. avertizat premierul israe
lian, în prima sa reacție pu- 
blicădupă atentatul de vineri 
noapte, de la Tel Aviv.

Vtacu comis de un kami
kaze âl mișcării radicale Jiha- 
dul Islamic s-a soldat cu patru 
morți și circa 50 de răniți în 
rândul israelienilor. De teama 
comiterii unoi noi atentate, 
poliția israeliană a fost plasa
tă ieri în stare de alertă. Dis
pozitivul de securitate a fost 
consolidat, în special în re
giunea orașului Tel Aviv, un
de baraje rutiere au fost in
stalate pe toate șoselele. Pe de 
altă parte, ministrul israelian 
al Apărării, Shaoul Mofaz, a

acuzat, sâmbătă, Siria de 
implicare în atentatul comis 
vineri. „Deținem probe care 
implică în mod direct Siria în 
comiterea acestui atentat”, a 
declarat însă Mofaz, cu ocazia 
unei întrevederi de urgență, 
la Tel Aviv. ________ n

Guvernul de la Damasc <x 
dezmințit însă orice legătură 
cu atentatul. „Atacul a fost 
comis drept răspuns la asasi
natele și distrugerile caselor 
palestiniene” de către Israel, 
a afirmat, într-o înregistrare 
video realizată înainte de pro
ducerea atentatului, Abdallah 
Chibaya Badran, autorul aces
tuia. Un responsabil al Jiha- 
dului Islamic de Ia Beirut a 
confirmat revendicarea, sub 
acoperirea anonimatului.

Voronin respinge planul Rusiei
■ Federalizarea Moldo
vei este percepută ca 
un truc de autoritățile 
de la Chișinău.

Moscova (MF) - Președinte
le Republicii Moldova, Vladi
mir Voronin, a negat, sâmbă
tă, existența unor tensiuni în 
relațiile Chișinăului cu Mos
cova, dar a respins formula 
de soluționare a conflictului 
cu Transnistria propusă de 
Rusia, care prevede federali
zarea teritoriului moldovean- 
„Nu este vorba despre tensi
uni, ci despre o situație pre
electorală”, a precizat Voro
nin, într-o declarație acordată 
postului de radio Ecoul Mos- 
teRet, referitoare la relațiile 
uîh Republica Moldova și

Rusia. „Este un fapt de netă
găduit că anumite forțe poli
tice și de altă natură din Mos
cova îi sprijină pe adversarii 
noștri”, a declarat președin
tele Voronin. „A rămas o pro
blemă nerezolvată (în relațiile 
dintre Molodova și Rusia • 
n.r.) - cea privind Transnis
tria”, a continuat șeful statu
lui moldovean. EI a respins 
„Memorandumul Kozak” - un 
plan de reglementare a con
flictului dintre Republica Mol
dova și Transnistria, propus 
de un fost consilier cu rang 
înalt de la Kremlin, Dmitri 
Kozak. Planul prevede trans
formarea Republicji Moldova 
într-un stat federal, în care 
Transnistria să fie unul din
tre teritoriile constitutive. „în 
mod categoric, memorandu-

Voromn ;i Putin pun la cale viitorul Moldovei. (Foto: epa)

mul este inacceptabil, pentru 
că nu garantează integritatea 
teritorială a țării mele”, a de
clarat Voronin.

„Ideea federalizării este un 
truc, pentru a permite Trans- 
nistriei să părăsească această 
federație și să-și proclame in
dependența”, a adăugat preșe
dintele moldovean. El a argu
mentat, în schimb, propune

rea Moldovei de a cere mai 
multor țări lă se implice în 
identificarea unei soluți pen
tru conflictul eu Transnistria. 
„Dacă un doctor mă tratează 
de peste zette ani, dar fără/ 
nici o Îmbunătățire a stării 
mele de sănătate, fie trebui» 
să schimb doctorul, fie meii- 
da de tratament”, a 
Vladimir Voronin.
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• Nepăsare. Un studiu realizat de CNIMM- 
PR relevă faptul că doar 12% dintre firmele 
românești au făcut studii privind costurile pe 

- care le presupune integrarea în UE. în plus, 
‘ ‘ din acest studiu reiese că 4% dintre între- 
’*( prinzători nu fac absolut nimic în privința 

alinierii la standardele UE. (T.S.)

Cad prețurile 
imobilelor!

Tibehiu SnoiA
tiberiu.Hr»U<torionwfw»ril*j-©

Scandalul celor 2.500 de euro oferiți 
drept șpagă unui deputat PNL, pentru un 
nnst de mare șef peste pădurari, ne-a 
reamintit, deși nu era necesar, că șpaga n- 
are culoare politică. Și că uegeaba i se 
face lui Băsescu șuvița măciucă, tunând și 
fulgerând împotriva corupției, că nu-l bagă 
nimeni în seamă.

Și pentru ca nu cumva să ne plictisim 
auzind zilnic numai de politicieni loviți de 
șpagă, mascații din Piatra Neamț au pus 
cagulă de la cagulă și ne-au oferit un circ- 
pe cinste. Așa am aflat că șeful lor, Daniel 
Cazacu, le-a cerut câte 400 de euro per ' 
cagulă pentru a nu fi concediați. în plus, 
spun mascații, acesta i-a folosit fără nici o 
reținere pe post de meșteri Manole pentru 
a-și construi o piscină și un garaj.

k Bineînțeles că șeful mascaților n-a 
J recunoscut nimic. Și că susține sus și tare 

bine cunoscuta piesă a complotului.
Totuși, dacă stăm un pic drept și 

judecăm strâmb, trebuie să-i dăm dreptate 
șefului mascaților. Păi, într-o instituție de 
mascați, trebuie să fie o confuzie genera
lizată. Prin urmare, nimeni nu poate ști 
dacă cel care a cerut banii a fost șeful. 
Deci ideea complotului mi se pare cea 
mai plauzibilă.

■ Prețurile aparta
mentelor c|in județ vor 
scădea, este de părere 
Costin Barbu.

Deva (T.S.) - „La ora actua
lă este o nebunie ceea ce se 
întâmplă pe piața imobiliară 
hunedoreană. Prețurile apar
tamentelor sunt pur și simplu 
nejustificate. Un apartament 
cu. două camere a ajuns să 
coate Intre 800 milioane și 1,5 
miliarde de lei. De aceea s-a 
produs un blocaj pe piață, în 
sensul că oferta este destul de 
mare în timp ce cererea este 
din ce în ce mai redusă. în 
acest context, sunt convins 
că, în câteva luni, prețurile 
apartamentelor vor scăuee cu 
30 până la SQ la sută.' Chiar

dacă, în următoarea perioadă, 
introducerea impozitelor pe 
tranzacțiile imobiliare va 
genera o tendință de majorare 
cu până ia 10 la sută o prețu
rilor la locuințe, ea va & de 
scurtă durată”, susține Cos- 
tin, directorul unei agenții 
imobiliare. Nici cumpărarea 
de apartamente prin credit 
ipotecar nu mai este un fac
tor de menținere a unor pre
țuri mari, completează direc
torul agenției imobiliare. „Și 
asta deoarece numărul celor 
care apelează' la astfel de 
credite a scăzut la jumătate, 
în phis, băncile se pregătesc 
să majoreze dobânzile Ia euro. 
Prin urmare, un astfel de 
credit va fi din ce în ce mai 
greu de obținut”, concluzio
nează Costin Barbu.

fâț-; LJi

Primăria primește o 
cabană

Petroșani (C.P.) - Telesca- 
unul și Cabana Straja vor in
tra în curând în patrimoniul 
Primăriei Lupeni. Cele două 
bunuri imobile au fost luate 
de la CNH Petroșani de către 
finanțele hunedorene în con
tul datoriilor pe care compa
nia minieră le avea la buge
tul statului.

în aceastl «Apcămână va fi 
promovată o hotărâre de gu
vern prin care bunurile men- 
țmnate vor fi trecute în 
gestiunea primăriei.

Ședință de consiliu
Deva (C.P.) - Consilierii 

locali deveni se vor întruni 
in această după-amiază în
tr-o ședință extraordinară. 
Pe ordinea de zi se află 18 
proiecte de nutărâri, prin
tre care și aprobarea situa
țiilor financiare ale institu- 
ției pe anul 2004. De aseme
nea, consilierii locali vor 
stabili dacă din bugetul mu
nicipalității vor fi acordate 
ajutoare financiare Școlii 
„Andrei Șaguna” din Deva, 
Asociației pentru Promova

la Deva
rea Egalității de Șanse și 
Clubului Sportiv Școlar din 
Deva. Alte proiecte se refe
ră la încheierea protocolu
lui de parteneriat în vede
rea susținerii financiare a 
proiectului „Integrare prin 
Cultură și Educație” inițiat 
de către Asociația Interetni- 
că a Persoanelor Defavori
zate și cofinanțat de Banca 
Mondială, și la concesio
narea unui teren din dome
niul public în vederea reali
zării unei baze sportive.

Literatori și
Orăștie (D.I.) - Cenaclul 

literar-artistic „Palia”, condus 
de poetul loan Vasiu, și-a dat 
din nou întâlnire la sfârșitul 
săptămânii trecute, fiind 
găzduit de Restaurantul „Boe
ma” din localitate. Au citit 
din creațiile lor Maria Comea 
(„o poezie trăită”) și Stela 
Gherman („o poezie a momen
tului”), precum și Gheorghe 
Pitarcă (proză umoristică). 
Participanții la cenaclu au 
mai putut audia poeziile 
Stelei Gherman și ale lui Vie 
Virgil Bălan, puse pe muzică 
de cat) tor» ©iana:—“ ■

Conducătorii auto' 
oricum se aver

tizează în momentul 
în care apare radarul 
pe șosele. Totul 
depinde de disciplina 
pe care o are fiecare 
conducător auto 
atunci când este în 
trafic și cât de pre
ventiv conduce.

Jana Cazan, 
Deva

Este foarte bine iar 
acest aparat te 

scutește doar de plata 
unei amenzi. Cei 
interesați îl 
achiziționau oricum 
de pe piața neagră și 
dacă se intră în legali
tate vor mai fi colec
tați ceva bani la buge
tul de stat.

Remus, 
Deva

Din punctul de 
vedere al șoferilor 

și mai ales al celor 
aflați pe tir este 
foarte bine pentru că 
îi scutește de plata 
unor amenzi. în rest, 
fiecare participant la 
trafic trebuie să aibă 
o conduită civilizată 
și preventivă.

Sofia, 
• Deva

Eu simt străin și nu 
am folosit nicio

dată asemenea 
aparatură și cu atât 
mai mult nu cred că 
este bine ca acest 
antiradar să intre în 
legalitate. Toți partici- 
panții la trafic ar tre
bui să respecte regu
lile de circulație.

Jesim, 
Deva 

q oferii trebuie să se 
^gândească și la 
ceilalți participant! la 
trafic în momentul în 
care pornesc la drum. 
Aceste aparate se 
comercializau la 
negru și dacă vor fi 
legalizate se vor mai 
încasa ceva bani Ia 
bugetul de stat.

Ioana, 
Deva

Ar trebui «Arnwgl *1 la 
ttaptfteprrirmolerfT 

îraVt,. jr,

1fl||
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încep zilele babei
Deva (V.R) - De mâine, 1 martie, încep 

zilele babei. Baba Dochia, o soacră rea, își 
trimite nora, pe soția lui Dragobete, în 
pădure, să culeagă fragi copți. Ajutată de 
Dumnezeu, aceasta găsește fructele și le 
aduce soacrei. Baba Dochia, crezând că a 
venit vara, începe pregătirea turmei de oi, 
își pune 9 cojoace și pornește urcușul la 
munte. Ploaia ține 9 zile, îi îngreunează 
cojoacele, așa încât le leapădă. în a 12-a zi 
(simbol al celor 12 luni ale anului), Dochia 
moare, împreună cu turma de oi, din pri
cina gerului năprasnic. Trupurile lor, trans
formate in stane de piatră, sunt identifi
cate in multe locuri din Munții Carpați: 
Ceahlău, Caraiman, Semen ic.

La Ghețar zăpada încă le dă bătaie de 
cap. oamenilor. în imagine Geta Dăvâncă, 
ajutată de un vecin, fhce „curar în fața

(Foto: Traian Menu)

Energic -electrică:
Sunt programate întreruperi în furnizarea energiei elec
trice:
O8.a»-15.eQ Deva» Bd -Decehal. bl D.sc. D

Gaz:
Se întrerupe furniza i gazuto metșntn Eleva:
09.00-12.00 Bd. Deeebal, bl R, sc D

Apă:
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea apei în Deva.

Nu există eșecuri penb 
pentru a prinde curaj.i 
sufletește, veți aborda

Trmt -

Un eveniment neobișnuit poate tulbura viața de 
familie. Vă e greu să decideți, dan trebuie să vă 
mobilizați pentru depășirea momentului.

, Umil - ■ . ■___ „
Problemele altora vă preocupă într atât încât uitați 
să vă mal apărați interesele dv. Dacă știți ce vreți,

' .iv vă atingeți ușor scopurile. /,

Soluția integrant din nu
mărul precedent
S - M - CUM - SENINE - 
US - LORD - ELE - CEAI
- ALTA - ,NP - PRIER - 
SATELIT - A - REDA - AO
- SA - INS - MC - E - 
PLETE - H - SOL - TURTE
- TIBET - UL - MONO - 
MALT -MA- TO -NEAM-

1
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7X0 JunaM TVR. Sport 
Meteo

745 Agenția 2 fără ui sfert 
920 dnd minute de cutară 
930 Teieshoppng 

fOXONunaifccși paă
13 (comedie, Franța, 2003). 

Cu: Yves Montând, 
Isabelle Adjani, Lauren 
Hutton. Regia Jean-Paul 
Rap.

1150 Siâsamwi soarelui 
t235Teieendciupedte 
1335 Deme wnate: Yu-GI-

13 Oh
14X0 JunaUTVR. Sport 

Meteo
14301<MKrafoa 
15X0 Fto Mia. Emisiune 

n iifielllărlliifii țiii 
Bnisiundor Militare de 
Televiziune din Minis- 
teral Apărării Naționale 

1530 Kroitia. Emisiune în
Emba maghiară

1655 SHMe pentru toți. 
1730 taU artonaHor 
1830
1850
19X0 JumeU TVR. Sport 

Meteo

•A*

I

1 
*• f

7X0 Știrile PRO TV. Sport 
Meteo. Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea. Cu: Dan C. 
Mihăilescu

9:15 Tânăr și neliniștit. Cu:
S Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell 
10:15 Apropo tv (reluare) 
11X0 Ciocnirea titanilor

Dl (reluare)1

13X0 Știrile PRO TV. Sport 
Meteo

1345 V secretă (dramă, 
«SUA, 1998)

16X0 Tânăr și neHngtit Cu: 
0 Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather Tom, 
Nicole Thomas Scott 

17X0 Știrile PRO TV 
1745 Teo. Bucurie, veselie și 

mult râs la o emisiune 
la care se vorbește 
numai despre subiecte 
serioase, dar așa cum 
numai Teo știe

19X0 Știrile PRO TV. Sport. 
Meteo

: SfSModșantysKaome- 
»de, SUA 1994). Cu: 

Macaulay Culkin, Ted 
Danson, Hector Elizon
do, Glenne Headly. 

a «oc. senai oe

1

B (acțiune,

Cu: Sanda 
Nkola 

8X0 Canalul de știri 
>10X0 tn gura presei 

11X0 Conors bnuctiv. Emi- 
siune în cadrul căreia 
poți deveni miKonar In 
câteva minute 

12X0 Sue Thomas.
0Sue Thomas, tânără 

fără auz, tocmai a ter
minat facultatea și se 
pregătește pentru prima 
ei slujbă: colaborator 
FBI.

13X0 Observator. 
Cu: Simona 
Gheorghe

1345 Divertisment Fokforoi 
crntl j că

16X0 Observator. Spoit 
Meteo

1645 Vivere- A trăi cu pasi- 
q (Italia, 2002). Cu: 

Edoardo Costa
1745 9595-Tetavațăcesă 

ted
19X0 Obsereator, Sport 

Meteo, Cu: Alessandra 
Stoicescu și Ludar 
Mândruță

2M5 înscenarea (acțiune, 
HSUA, 1999). Cu: Mi

chael Dudikoff, Brennan 
Elliott, Terence Kelly 

C itata fed Show.

I

l

#

(reluare)
530 lubrea mea, păcatd 

(reluare)
630 Pădurea blestemată

(reluare)
730 dUb 700 (reluare)
82 5 Al șaptelea cer
S (reluare)

9X0 Fetele Gilmore 
10:15 Extravaganta Anas-
0 tesla. Cu: Norids Batista

1130 Șapte femei. Cu: Gio- 
Bvanna Antonelli

12:15 Numai iubirea

i 
I

/Natasha Henstrige, 
Kristen Mtiter, Natashia 

; Î Williams, Carlos Jacott, 
| Jamie Igfehart. Regia: 

Reza Badtyî,Chuck 
Bowman 
testtntivi 
Știrile PRO TV. Sport

PRIMA TV 4

7X0 (refu
se)

8X0 Taieshoping
830 Mfotorități sub trei dk- 

teturi
9X0 Poftă bună
930 Atenție, se cântai 

1030 D' ale ta' Mitică 
1130 dna minute de cuttură 
1145 Pasiuni 
1240 Euro-dfcpecer (reluare) 
1245 Lob și dark - noile 

ret ri ale Iul Super
man 

1330 Taieshoping 
14X0 Nemuritorul 
1430 ColegM dudățeniiior 
15X0 împreună In Europa.

Primul pas
16X0 Zona de conflict 
1630 Onci minute de cultură 
1645 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
17X0 Rebelă (Argentina 

02002)
1755 Euro-dfcpeoar
18X0 Junalui Euronews pen- 

mi România
! 18:15 Qnd minute de cutară 

1830 Zestrea românilor 
19X0 Fotbal ta sală

8X0 Siguranța națională
13 (acțiune, SUA, 2003). 

Cu: Martin Lawrence 
935 Casa din Umbria 
(3 (dramă, Anglia, 2003), 

1120 Stuart Linie ,2 (come
rs die, SUA, 2002). CU: 

Geena Davis, Hugh 
Laurie

1240 Mid miracole (dramă, 
U SUA, 2000).

1420 Oodstoppers (come
die, SUA, 2002).

16X0 Secrete dMne (come
ts die, SUA, 2002) 

18X0 Călărețul singuratic 
(dramă, SUA, 2003).

1930 Pe platourile de fihnare 
II. Episodul 9 

2(HX)Va»fiaSky (dramă, 
S SUA, 2001). Cu: Tom 

Cruise, Cameron Diaz, 
Penelope Cruz, Kurt 
Russell, Jason Lee. 
Regia: Cameron Crowe.

22:15 tuciuri piertUe (horror, 
13 Australia, 2003).

23:40Vmeri,taAjundeCril-
13 din (comedie, SUA, 

2002). Cir Ice Cube, 
Mike Epps, John With
erspoon, Anna Maria 
Horsford

195 Parteneri neofaișnuiți 
l3(thriUer, SUA 2003). Cic 

JetLi, DMX

07.45-08.00 Observator 
Deva (r) 

1635-16.45 Știri pe scurt 
22.30-23.00 Observator.

ssa*
755 ^rtavftarentina

930 Dragoste și putere
10X0 Kensld Show (reluare) 
10:55 Op art 
11X0 Modic Prezentatorea 

emisiunii este Monica 
Puiu (reluare) 

12X0 f k. și televiziunea. 
1230 Teleshopping 
1255 Bai) la 

1350^«shopping 

1425 Sunset Beadi 
1520 Focus. Emisiune infor

mativă 
1525 Dragoste șl putere 
1550 Camera de râs. Emisi

une de divertisment 
1630 Trăsniți In

0NAT
1650 Kenski Show. Cu lonuț 

Chermenschi
18X0 Focus. Sport Meteo. 

Cu: Cristina Topescu 
19X0 Monica. Talk show 

prezentat de Monica 
Puiu

09.00-11.00 Muzică 
20X0 Știrile TELE 7 Deva 
20.10 Femeia, eterna între

bare (partea I)
21.00 Publicitate
21.05 Femei* eterna între

bare (partea a ll-a)
21.50 Știrile TE1E 7 Deva (r).

12.15 Misterele părintelui 
Dowling

13X0 Fiicele lui McLeod 
14X0 Secrete (dramă, SUA, 

1995)
1545 Ptivfie în trtcut 

/ . > (dramă. SUA 2004)
1730 Umbrele trecutului 

(western, SUA 2004)
19.15 Liberty Street (dramă, 

SUA 2004)
21.00 Fiicele lui McLeod 
22.00 Brigada de poliție. 
23.00 Jordan 
00X0 Răpirea 

(dramă, SUA 2003)

1

.! 1325
14:15 Pisica săbatică. Cu: 

0 Marlene Favela, Mario 
! Cimarro, Carolina 

Tejera, Sergio Catalan, 
Adamari Lopez

1530 IMea ma, păcatul. 
0 Cu: Yadhira Carillo, Ser

gio Sendel
1630 Pădurea blestemată.
0 Cu: Edith Gonzalez 

1730 Poveștiri adevărate 
1755 Vremea de acasă 
18:10 Gitinas 

j 19t15Je voi tovăța să itirești. 
Cu: Danna Garda

M^RitL Cu: Barbara 

0Mori, Eduardo Santama- 
rina. Ana Martin, Jaque- 
line Bracamontes, 
Sebastian Rulli. Josefina 
Echanave, Antonio 

feMedelin 
■■ De trei ori femele emi

siune cu Mihaeia Tatu 
ExBwmnta Anasta- 

KVSla. Cli'Norkis Batista, 
'"nsiutin Pafilo Raba, Kiara, 

Bda Abrahamz, Dora 
Satil Marin, 

D'Wessandro, 
Crisol Carabal, Gustavo 
Rodriguez, Mayra Ate-

f

Vius Tucă Show este, de 
dhdani, dmai 
urmărit talt-ehow potitic ' 
din România. Emisiune 

a suferit numeroase 
modificări de nume (la 
început «e numea Mii- 
fonatțdete miezul 

• nopții) și deformat, șt 
sdumbări ale orei de 
difuzare, fesă reafiza- 
torul ei a rămas la fel

' a
*

I

Viață secretă (d
W5UA, 199B). CU: 

„ Archer, James Ri 
«ia Conchita Atonsoj 

rite Moreau,

de smdi- 
sau artiști

ICu: Gabriela Spanie,
Josâ Angel Llamas, 
Maria Helena Doering, 
Orlando Miguel, 

. Catherine Siachoque,
Barbara Gartfalo, Car
los Duplat, Jorge Cao, 
Marcela Carvajal

T

r

r-

s

1

2030 limite de sus e 
cefli Tineri de 
excepție din România, 
evidențiați în ai unor 
olimpiadele 
internaționale, studenți 
universități de prestigiu 
sau angajați ai unor

.4
_ . . . . ■- Ă

mari companii sau orga-

■f
nizații internaționale

21X0 Neuitatele personae.
Documentar de cultură 
teatrală 

2130 JumaM 1VR. Sport.
Meteo 

22X0 Jumdui Euronews pen
tru România

Gț(dramă7sUA 1985). Cu: 

Kurt Russell 
0X0 Districtul. Cu: Craig 
0T.Nelson, Janie Brook.

Lyne Thigpen, Roger 
, Aaron Brown, Sean 

Patrik Tomas. Regia: 
AaTSJST

I

s*.
1

2M0 Dirado de toi . Din-
Scoto definite este cea 

mai dramatică și 
aprinzătoare serie de 

documentare difuzate 
vreodată pe micile

tataagoste 
h NATO. Sol- 
sentați în pri- 
drept prima uni- J

tate Nato de pe teritori
ul României apar în 
«rest sezon cu totul 

schimbat.
2230 RxjmHus. CuSIWa 

Ticuia
2MB Fwwlk Show

,0 emisiune căra și-a 
câștigat o puternică 
notorietate într-un timp 
foarte scurt, Fanatik 
Show este un program 
dinamic și agresiv, axat 

H pe culise, scandaluri, 
T Informații de ultimă oră, 

știri bombă.

! DISCOVERY

! 09X0 Știrile TV Sport 1130 
.‘Handbal 13X0 Rugby: Tri <
< nations (r) 15X0 Schi, snow- 
1 board, freestyle 12X0 Știrile TV 
; Sprat 12:15 Handbal feminin:

i

I
5

ș

13X0 Ceruri Prturwwte 
16X0 PianefeKfinozaunior 

Alpha șl ouăle ei
17X0 Istorii mriuddate, 

Ros .41 I 
18M Aremuri la pescuit cu 

Rex Hunter, Queens- > 
land/Merianul 

1830 Pescuit extrem 
19X0 Mașini extreme 
20X0 Tehnologie extrem* 
21.00 Sex î.e.n., Grecia

Rapid - Havelsan Ankara, meci 
din Cupa Cupelor 1630 Fotbal: 
Med din Primera Division. 
Clasamentul Primera Division: 
Barcelona, Valencia, Sevilla, 
Espanyol, Real Madrid, Beds,
Osasuna, Atletico Madrid, A1M 22X0 Incredibile misten 
letic, Vilterea^țgitoty

: rile TV Sport %** Box W
! 222Z 7. ' ... /
Î Local'Kombat 2330 Știriie

I

i 
t

I

medicale
23X0 Trauma: Viață și 

moarte la !lpMul de 
Urgență, Nkflferi nu e 
ca icasă

' 2030 Știrile TV Sport 21X0 «' 00X0 Discovery despre sex, 
‘ < Dependent de sex
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Aaron. (Foto: EPA)

Vaslle Riwan

Transcrierea actelor

Tâmplărie de aluminiu.

Cursul valutar practicat de băncile din Deva th 26 februarie 2005
Valută liră sterlină

24.00027.200
27.200

155
154

151,97
154

BancPost
BRD
Banca Transilvania 
Raiffeisen Bank

■ Astăzi este ultima zi 
de depunere de către 
firme a fișelor fiscale 
ale salariaților.

Variație 
(lel/acț)(%) 

- 1,96

Deva - Administrațiile fis
cale din Județ lucrează azi 
după un program special pen
tru primirea fișelor fiscale, 
mai exact vor fi deschise în 
intervalul orar 9-19. în ftmcție 
de afluența contribuabililor 
acest program va fi prehmgit 
după necesități, astfel încât 
toți contribuabilii care se pre
zintă înaintea expirării ter-

franc elvețian
C v .

Deva (C.P.) - Hunedorenii 
care solicită transcrierea 
actelor de stare civilă în
tocmite în străinătate tre
buie să se adreseze primă
riilor unde își au domici
liul. Documentele necesare 
transcrierii acestor acte 
sunt următoarele: cererea 
de transcriere adresată pri
măriei localității în raza 
căreia își are domiciliul so
licitantul (efectuată de per
soana în cauză sau prin îm
puternicit cu procură spe
cială); certificatul ori extra
sul original procurat din 
străinătate; o copie lega
lizată a acestora; traducerea 
în limba română a certifi

catului ori a extrasului pro
curat din străinătate. Copi
ile legalizate ale certificate
lor sau extraselor originale, 
precum și traducerile în 
limba română ale acestora 
trebuie să fie autentificate 
fie de un notar public ro
mân, fie de un notar public 
străin. Hunedorenii aflați în 
străinătate pot solicita în
scrierea, în registrele de 
stare civilă române, de la 
misiunile diplomatice sau 
oficiile consulare ale Româ
niei, a certificatelor de stare 
civilă eliberate de autorită
țile străine, dadă înregis
trarea actului a fost făcută 
în alt stat

euro 
C

r-CRlSANA ‘ 16500

exemplar al fișei fiscale anga- 
jaților proprii, aceștia pot 
solicita administrației fiscale 
eliberarea unei copii a aces
tui document depus de anga
jator, în vederea completării 
și depunerii declarației de 
venit global.
Depunerea fișelor fiscale

Fișele fiscale se depun la 
organul fiscal competent, în 
format electronic, pe dischete, 
însoțite de un borderou pri
vind conținutul acestora, sem
nat și ștampilat. Formatul 
electronic al formularelor se 
obține prin folosirea progra
mului de asistență elaborat de 
Ministerul Finanțelor.

Cursul valutar practicat de casele de schimb valutar din Deva 
Star Exchange 
Herdan Exchange

Deva (C.P.) - Prețurile uși
lor și ferestrelor din tâm
plărie PVC cu geam termopan 
vor crește cu 10-15 la sută, ca 
urmare a scumpirii electrici
tății și a majorării costurilor 
de manoperă și marketing, a 
anunțat Lorincz Barnabâs, 
membru în Consiliul Director 
al Patronatului Producăto
rilor de Tâmplărie Termo- 
izolantă. El a spus că această 
scumpire se va aplica și tâm- 
plăriei PVC fără termopan. 
„Este greu de realizat o esti
mare privind creșterea pre- 
iurilor, dar se poate pi econiza 
o majorare de 1015.%”, a le- 
clarat Barnabâs. El a precizat 
că, în prezent, prețurile feres
trelor fixe din tâmplar ie PVC 
s>mt de 40-60 euro pe metrul

Cursul de referința al Băncii Naționale a României în data de 28 februarie 2005
Valută euro dolar liră sterlină franc elvețian

BNR 36.218 27.527 52.501 23.504

Apel umanitar
Deva (I.J.) ■ Noris Robert Pălivan are 23 

de ani. Tânărul este absolvent al Liceului 
„Horea” din Deva. Pentru că părinții săi 
au plecat nefiresc de repede In neființă, 
băiatul trăiește doar cu bunica sa. Noris 
iubește istoria și își dorește să facă și o 
facultate de profil. în prezent face o școală 
postliceală de agent vamal, dar consideră că 
poate mai mult. „întotdeauna mi-am dorit 
să fac o facultate de istorie, dar nu am avut 
finanțele necesare. Pentru că părinții mei 
au murit și bunica mea nu m-ar putea 
întreține la o facultate, jper să pot obține 
o finanțare de la o firmă sau o persoană de 
si Ie De aceea am apelat la dvs, pentru 
că sper ca ziarul CUVÂNTUL LIBER să mă 
ajute să fac mai mult", spune Noris. De 
aceea, rugăm ca cei care doresc să-l ajute 
pe Noris să sune la ziarul nostru, pentru 
Ina Jurcone, tel. 0788/513883.

Formulare pentru fișe fiscale
Deva (I.J.) - Angajatorii au obligația să 

completeze fișele fiscale, conform modelului 
și instrucțiunilor aprobate prin Ordinul nr. 
161/2004, pe întreaga durată de efectuare a 
plății salariilor, cu datele personale ale con
tribuabililor, mențiunile referitoare la de
ducerile personale, veniturile din salarii 
achitate angajaților, precum și impozitul 
reținut și virat în cursul anului. „Potrivit 
legii, a fost introdus un nou capitol „E” - 
Bursa privată în care angajatorii înscriu, 
pe baza documentelor de plată prezenta 
sumele pe care salariații le-au plătit în anul 
2004 cu această destinație. Sumele respec
tive sunt deductibile, în limita a 1% din 
impozitul anual datorat”, precizează Miha- 
ela Boldor, purtător de cuvânt al Direcției 
de Finanțe Publice Hunedoara. Pentru ve
niturile neimpozabile, respectiv venituri 
realizate de j rsoarris care au figurat tot 
anul 2004 în concediu de maternitate și/sau 
concediu pentru creșterea copilului, sau 
pentru veniturile realizate de creatorii de 
programe pentru calculator, nuae^r. 
întocmesc fișe fiscale.

scumpește
pătrat, în timp ce ferestrele 
cu deschidere dublă sunt 
comercializate la prețuri de 
80-05 euro metrul pătrat. 
Lorincz Barnabâs a mai spus 
că vânzările produselor din 
tâmplărie au crescut, în 2004, 
cu 15-18%.

Consilierii carierei 
tale profesionale

Deva (C.P.) - „Informa
rea și consilierea profesio
nală reprezintă principala 
măsură activă pe care o 
aplicăm oamenilor care 
au nevoie de sprijinul 
AJOFM Hunedoara in 
găsirea unui loc de mun
că”, declară reprezentan
ții instituției Măsura se 
adresează inclusiv ele
vilor și studenților. în ca
drul une^. programe spe
ciale, angajații AJOFM le 
prezintă ce înseamnă să 
fii angajat, care ar fi me- 
seria/profesia spre care 
se pot îndrepta aceștia în 
funcție de aptitudini, ce 
așteaptă patronul de la 
un angajat, cum se întoc
mește un CV sau cum 
trebuie să te prezinți la 
interviu.

3. TLV
4, BRD ~~

menului limită să poată de
pune fișele fiscale, declară 
Vasjle Rusan, directorul Di

recției Genera
le a Finanțelor 
Publice Hune
doara.
Un exemplar 
la salari^

Angajatorii 
au și obligația să înmâneze 
un exemplar al fișei fiscale 
fiecărui salariat, sub semnă
tură. Și in acest caz obligația 
trebuie onorată de către anga
jator până la finele acestei 
zile. în cazul în care angaja
torul nu-și îndeplinește obli
gația de înmânare a unui

10. BCCARPATICA Tr. / 5650 VM &
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Poczo a câștigat finala C.R.
■ Pugilistul de la Con
structorul Hunedoara a 
onorat blazonul de 
campion național.

• Victorie dificilă. Divizionara B CS Deva a 
câștigat meciul amical disputat, sâmbătă, la 
Ilia, în compania echipei satelit, CS Deva II 
(C7) cu scorul de 2-1 (1-1). Echipa din 
eșalonul trei a deschis scorul prin Vîrtan (12),

ClPRIAN MAgmuț

iar CS Deva a întors rezultatul priri punctele 
semnate de Gigi Ștefan (35) și Pepenar (65). 
Antrenorul Romulus Gabor a folosit 
următorul 11: Rahoveanu - Ceaușu, Negrită, 
Oprean, Bumbac, Vălășutean - Velea, 
Tănasă, Lintaru - Gigi Ștefan, Păuna. (C.M.)

ie FC Transilvana Tg. K 
I Jiu - Bucura
TimișaMa, ACS 3 tea* 
- Euroflnes București se

Valentina Elisei, fosta jucătoare a U. 
I Remit, a fost principala marcatoare a echipei 

naționale a României în primele două meciuri 
amicale disputate sub comanda noilor an-

slj&Wite. Craitpa ■24 12' 1 11
â, A& 3 București „ 23 10 5.8 83-^1

i

trenori Tadici - Muși. Vineri, când naționala 
a,,-|țivins cu 37-33 campioana Austriei, Hypo 
0 v Clisei a ntarmt 9 goluri, w sâmbătă, 

'•tal 9-tColorele au dispus eu 8&aa de aceiași 
adversar. Super Alice a punctat de 15 ori.

• K - ! ■ ( (Foto: Traian Mânu)

f

Deva - Campionul national 
al categoriei 48 kg, hune- 
doreanul Florin Poczo, a câș
tigat Cupa României la box, 
competiție care s-a desfășurat 
la sfârșitul săptămânii la 
Buzău.

Component al lotului națio
nal de box, pregătit de Fran- 
cisc Vaștag și Valentin Vrîn- 
ceanu, și având dublă legiti
mare la Constructorul Hune
doara și Dinamo București, 
Florin Poczo a câștigat la dife
rențe categorice toate cele trei 
partide pe care le-a disputat 
la acest turneu. în sferturile 
de finală, disputate joi, pugi
listul, descoperit și antrenat 
la Constructorul Hunedoara 
de Hie Captari, s-a impus prin 
inferioritatea adversarului în

fața lui Valentin Dumitru 
(GSM Buzău) pe care l-a obli
gat să abandoneze în repriza 
secundă. Vineri, în semifina
le, hunedoreanul nu i-a lăsat 
nici o șansă reprezentantului 
clubului Ricostar Danubius 
Tulcea, Constantin Dima, pe 
care l-a învins la puncte la o 
diferență foarte clară.
Finală câștigată detașat

în fine, sâmbătă, în finala 
cu Marius Hondaru de la 
Rapid București, Poczo â

Nu știu dacă va confir
ma ia Campionatele 
Mondiale din acest 
an, dar cu siguranță 
în anii următori va 
obține rivalii 
importante.
Iue Captari,
ANTRENOR

demonstrat încă o dată că 
este cel mai bun pugilist 
român al momentului la ca
tegoria 48 kg și că pe bună

dreptate el a fost ales pentru 
lotul României la această ca
tegorie.

„în repriza a treia Florin 
avea peste 20 de puncte 
avans, iar hrbitrii ar fi tre
buit să oprească meciul și să 
îi dea victorie prin inferiori
tatea adversarului. Dincolo de 
calitățile sale pugilistice - 
viteza de reacție, frecvența 
mare a loviturilor, forța și 
precizia loviturilor - Florin 
are o vitalitate deosebită și o 
dorință extremă de a deveni 
măi bun și a realiza perfor
manțe. Nu știu dacă va con
firma la Campionatele Mon
diale din acest an, pentru că 
doar în 2004 a terminat junio
ratul, dar cu siguranță în anii 
următori va obține medalii 
importante”, comenta Ilie 
Captari, antrenorul pugilistu- 
lui.

Poczo a venit, ieri, la Hune
doara, unde se va antrena 
până vineri sub comanda lui 
Hie Captari, turnând ca apoi 
să se prezinte iar la lotul 
național pentru a participa Ia

Florin Poczo
un turneu de pregătire în 
Germania. La competiția de 
la Buzău a mai participat un 
singur pugilist hunedorean, 
Radii Poczo, fratele lui Florin, 
însă acesta a fost eliminat 
după primul meci.

■ FC CIP Deva nu își 
mai permite pași 
greșiți, după două 
înfrângeri consecutive.
ClPRIAM MARINUț_________________
ciprlan.marlfiutginformmedwi.ro

Deva - FC CIP Deva 
întâlnește, azi, de la ora 19.00, 
pe teren propriu, formația 
Eurolines București. Deși în 
acest campionat nu s-au des
curcat prea bine în fața nou- 
promovatelor, devenii trebuie 
să se revanșeze pentru 
eșecurile din ultimele două 
etape, în cate au fost învinși 
de ACS 3 București și Ener- 
goconstrucția Craiova. „Au

mai rămas trei etape și nu ne 
mai putem permite pași 
greșiți. Băieții sunt obligați 
să nu mai comită greșelile 
din ultimele două meciuri și 
să câștige toate jocurile până 
la finalul campionatului. 
Avem două partide pe teren 
propriu și o deplasare la o 
nou-promovată (Silvanus 
Reșița n.r.) și cred că putem 
să încheiem campionatul pe 
locul secund, așa cum ne-am 
propus”, preciza Virgil Stoica, 
antrenorul FC CIP. Echipa 
inventată de Paul Grecu 
pornește cu prima șansă în 
lupta pentru locul secund, 
pentru că a beneficiat de jocul 
rezultatelor, AS Odorheiu și 
Futsal Constanța pierzând și

’ victoria
ele patru din cele șase pttncte 
puse în joc în ultimele două 
runde.

Returul Diviziilor 
B și C amânat

Deva (C.M.) - Comite
tul de Urgență al Fede
rației Române de Fotbal 
(FRF) a decis amânarea 
cu o săptămână a înce
perii returului diviziilor 
B și C din ‘sezonul 
2004/2005, informează 
FRF. Astfel, meciurile 
din cadrul etapei a 16-a a 
campionatului Diviziei 
B, care ar fi trebuit să se 
dispute-pe 5 martie, vor 
avea loc pe 12 martie. în 
aceste condiții, ultima 
etapă a actuafaluisezon 
se va juca pe 11 iunie și 
nu pe 4 iunie, cum era 
programat inițial.

Sărăcie, deficiențe organizatorice, 
dar și spectacol la CJ Futsal

seama sărăciei, dar reprezen
tanții celorlalte echipe au 
spus că motivul ar fi defici
ențele organizatorice ale AJF

Deva (C.M.) - Etapa jude
țeană a Campionatului Jude
țean de Futsal, ediția 2005, a 
început cu stângul, întrucât 
cele trei echipe care trebuiau 
să reprezinte municipiul Hu
nedoara la această competiție 
nu s-au prezentat la turneul 
final. Decizia echipelor hune- 
dorene de a nu participa a 
fost pusă de organizatori pe

Hunedoara. Remarcăm că, în 
ciuda startului defectuos, pri
mele etape ale fazei județene 
a CJ Futsal au oferit un spec
tacol plăcut. Un bonus la a- 
cest capitol merită meciul 
dintre Dava și Boromir.

Dava Deva, cea mai bună echipă a turneului. (Foto: Traian Mânu)

50% Reducere
Preț/ziar pentru abonament

as

50.000 de lei (5 lei) abonamentul lunar

Daci te abonezi pe minimum 3 luni intri 
automat în concursul special de Paști.

Reducerea de 50% este valabilă la abonaateMia foță

Prenumele

Strada

Numele

Localitatea

Telefon (opțional)

Economisește cu abonamentul Cuvântul liber*

Abonează-te acum!

CUM TE ABONEZI?
• Decupează și completează talonul.
e Achită prin mandat poștal sau direct la sediul redacției suma 
pentru abonamente! ales, trecând următoarea adresă: SC Inform 
Media SRL, redacția Cuvântul liber, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, 
cod 330166, pentru Sav Viorel.
• Dacă ai optat pentru un abonament pe minimum 3 luni, tri
mite cuponul din ziar completat cu .datele tale, la aceeași adresă 
pentru a intra in concursul nostru.
• Poți primi ziarul acasă, prin poștă sau îl poți ridica de la cel 
mai apropiat chioșc de ziare din cartierul unde locuiești sau 
lucrezi.
• Pentea mai multe detalii, sunați la 211275. 

GRATUIT, în fiecare vineri primești 
cel mai complet supliment de i 
televiziuneMSMMM VV

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

ciprlan.marlfiutginformmedwi.ro
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• Afoânarâ. Pre<euir e executiv FC Stea- 
VC Mihaf Stoica aS&cfârat că va solicita 
Ktâhulul iplapid amânarea meciului dintre cele 

echipe programat pe 13 martie, pentru 
tnTWmația din Bulevardul Ghencea să pre
gătească partidele cu formația Villarreal, din 
<JUfcâUL:A.(MF)
>»■<
ă Vktorie Puailistul Bogdan Dinu, dublu le-. 

■gH&at-iarCSM.Wu și ~
«MfopneiftaHotului na

Dinamo București și 
. «Htonal, .• câștigat,,a 

Cupe României la categoria +91 kg, 
după,ce a reușii singurul KO din competiție, 
hv fața sportivului Marius Marcu, din Bacău.(MF)

SMierie ghMonist
- WufiEhtâ (MF) ■ Jucătorul echipei Bayern 
Nttmchen, Mehmet Scholl, va fi indisponi
bil cfel puțin două săptămâni din cauza unei 

-|Oraștări suferite, sâmbătă, în timpul me- 
-•lî**Tcu SC Freiburg, din etapa a XXIII-a 

l^iohațului Germaniei, informează AFP.

Moldo și Romkă revenit în Timișoara.Fază de joc în careul echipei feroviare

a^—------------------- --------------
6enaU,lx rârstă de 34 de ani, a intrat pe te-

' ' (începutul reprizei secunde și a fost
____ JbĂ îh minutul 78, după ce a Suferit o 
ruptură musculară la coapsa stângă. Aceas
tă este a doua accidentare din acest an a 
foțbaHsttilui german. în luna ianuarie, Scholl 
s«a accidentat la un genunchi în timpul unui 
mecțîn deplasare cu Hertha Berlin.

I 
sdh

Victorie împotriva satelitului
■ Poli a învins cu 3 - 0 
FC CFR, în primul joc 
susținui de gruparea 
alb-violetă în Timișoara.

Daniei Neacșu
dawteî.Micwf twhrwdli.ro

Timișoara ■ Echipa pregăti
tă de Cosmin Olăroiu, Poli, a 
întâlnit în primul meci ami
cal susținut de la revenirea 
din cantonament,' un meci 
școală împotriva formației sa
telit a clubului, CFR. Meciul, 
calfe s-a disputat în mare se
cret, dacă ținem cont că ora 
jacului s-a stabilit în ziua par
tidei, s-a disputat pe stadionul 

.. CFR, singurul din oraș pe

Ranieri, mult mai bogat după 
demiterea de la Valencia

care se poate disputa întâlniri 
de fotbal. Partida s-a dispu
tat pe durata a două reprize 
de câte 60 de minute, timp su
ficient pentru antrenorii celor 
două formații de a rula între
gul efectiv de jucători. Olăro
iu a început cu Un „11" ce 
poate fi numit de bază, cu trei 
absențe am adăuga noi, Man
sour, Ovidiu Petre și Coman, 
care au încă probleme medi
cale. Au jucat astfel în prima 
reprimă, Popa, Contra, Voicu, 
Bătrânu, Bălace, Paleacu, 
Stancu, Caramarin, Silvășan, 
Oprea, Moldovan. în repriza 
a doua au mai intrat în teren 
Zimmerman, Rus, Cânu, Meh- 
metovici, Poenaru, Velcea, 
Dumitru, Naidin, Constanti-

nescu, Balauru și Băd. CFR 
a fost întărit cu câțiva jucă
tori poliști, ce vor juca cu si
guranță în Divizia C, Grigore, 
Angheluță sau Buia.

Jocul a fost dominat in 
totalitate de alb-violeți, care 
au legat bine jocul, dar care 
au și arăt câteva carențe. 
„Este normal să fie probleme, 
sunt mulți jucători noi. Spe
răm însă să ne reglăm jocul 
din mers, până la meciul de 
vineri să fie mult mai bine”, 
a declarat la sfârșitul întâl
nirii Cosmin Olăroiu. Partida 
s-a încheiat cu victoria, 
poliștilor 3 - 0, primele două 
goluri fiind marcate de Viorel 
Moldovan și Stancu în prima 
repriză și Băd in a doua

repriză, după ce a profitat de 
o gafă a lui Zimmerman. Mol- 
do-gol s-a aflat astfel la pri
ma reușită în tricoul alb-vio- 
let, insă el a spus că speră să 
puncteze cât mai des și in Di
vizia A, unde i-ar plăcea să-l 
aibă coleg pe bunul său prie
ten Romulus Buia. Ceferiștii 
pregătiți de Florin Bugar si 
Gheorghe Stănescu au încr - ( 
cat să dea o replică bună âu- 
versarului și a reușit printr-un 
joc bun în defensivă să limi
teze scorul.

Poli va debuta în Divizia A 
vineri, tot împotriva unei 
echipe feroviare, CFR Cluj, în 
timp ce ceferiștii timișoreni 
vor intra „în pâine” abia în 
â doua decadă s martie.

■ Antrenorul Valenciei 
s-ar putea îmbogăți 
după ce a fost dat 
afară de la echipă.

Valencia (MF) ■ Cotidianul 
As notează că, în situația în 
care conducerea clubului Va
it..... .........................
Rezultatele și dinamica jocului din 

uitijnele săptămâni nu erau cefe 
mai potrivite, ele îndepărtând 

echipa de obiectivele stabilite la 
începutul sezonului.

JUAN SotER

tMMtâ nu va ajunge la un 
acord eu antrenorul Claudio 
Ranieriîn privința finalizării 
contractului dintre cele două 
părți, atunci responsabilii 

‘spanioli vor fi nevoiți să-i plă
tească italianului 11 milioane 
de euro. „începând de luni, 
avocații lui Ranieri vor înce-

pe negocierile cu Manuel Llo- 
rente, pentru a găsi o soluție. 
Dacă Ranieri nu ya fi de 
acord eu un compromis, Va
lencia va plăti aproximativ 
milioane de euro unui 
nor care nu a stat decât 
luni pe banca tehnică, 
plus, tehnicianul italian este 
deja expert in încheieri de 
contracte. Miliardarul rus Ro- stabilite la începutul sezonu- 
man Abramovici a fost nevoit 
să-i plătească 9 milioane de 
euro în momentul în care 
Ranieri a plecat de la Chelsea, 
după numai un sezon la con
ducerea tehnică a formației 
engleze”, scrie As. Președin
tele clubului Valencia, Juan 
Bautista Soler, a explicat, vi
neri, într-o conferință de pre
să, motivele pentru care Ra
nieri a fost demis. „Rezulta
tele ,și dinamica jocului din 
ultimele săptămâni nu erau 
cele mai potrivite, ele înde
părtând echipa de obiectivele

Dubla Valencia - Steaua a dus la demiterea Iul Claudio Ranieri, 
ședințele grupării spaniole. 
La rândul său, Claudio Ranie
ri a declarat că își asumă res 
ponsabilitatea pentru rezulta
tele slabe ale fostei sale for
mații. „Echipa este imaginea 
caracterului antrenorului, iar 
de această dată nu am reușit. 
Cred că nu am greșit atunci 
când am făcut noile achiziții, 
dar unii jucători se adaptează 
mai greu. Mulți w înșelat 
atunci când m enrt că Va
lencia poate fi ca FC Barce
lona sau Real Madrid, să câș
tige titluri întotdeauna”, a 
spus Ranieri. '

lui. Lăsăm echipa pe mâini 
bune, Antonio Lopez (n.r. - 
până în prezent coordonator 
al Centrului de copii și ju
niori de la Valencia) fiind 
una dintre piesele cheie ale 
succeselor obținute de echi
pă”, a spus Soler. Referitor la 
lotpl de jucători, Soler a pre
cizat că speră ca aceștia să de
monstreze că sunt campioni 
autentici, capabili să schimbe 
rezultatele echipei. „Avem în
credere în ei, pentru că ne-au 
Oferit multe bucurii în ultimii 
doi ani”, a mai spus pre-

Robert Hoyzer a fost eliberat din arest
■ Personajul principal 
din telenovela legată de 
meciurile trucate, elibe
rat pentru bună purtare.

HM
Maria Șawâ«a Si-a adjudecat 
lvsul do teni» desfeșurat la Dubai, după ce 
a mrâtoto ibț finală pe sportiva Alicia Mo- 
llk, -;din Adstraila.țB.N.) (Foto: era;

v 1 _ ■ _' ________

Berlin (MF) - Fostul arbitru 
german Robert Hoyzer, impli
cat în scandalul manipulării 
rezultatelor unor meciuri din 
campionatul și Cupa Germa
niei; a fost eliberat la sfârșitul 
săptămânii trecute, dar man
datul de arestare emis pe nu
mele său rămâne valabil, au 
anunțat responsabili ai Par
chetului din Berlin, citați de 
AFP. Robert Hoyzer a fost 
arestat în urmă cu două săp
tămâni, după ce a recunoscut 
că a influențat rezultatele a 

cel puțin patru meciuri (unul 
din Cupa Germaniei, unul din 
2. Bundesliga și două din liga 
a treia a campionatului Ger
maniei). El este suspectat, tot
odată, de escrocherie în opt 
cazuri, conform mandatului 
său de arestare.

Parchetul din Berlin a ce
rut eliberarea lui Hoyzer, de
oarece s-a considerat că nu 
mai există riscul ca acuzatul 
să fugă din fața justiției. .Arbi
trul va fi nevoit, totuși, să se 
prezinte de trei ori pe săptă
mână la poliție iar pașaportul 
i-a fost confiscat. Robert Hoy
zer, în vârstă de 25 de ani, a 
recunoscut până în prezent că 
a influențat rezultatele a cel 
puțin patru meciuri, în sco

pul de a facilita obținerea 
unor câștiguri substanțiale la 
pariuri pentru o rețea de pari
uri croați, ai cărei capi sunt 
trei frați, care sunt de aseme
nea cercetați in acest caz.

Săptămânalul german Fo
cus a arătat, in lupa februa
rie, că este posibil ca arbitrul 
german să fi influențat rezul
tatele unor partide din Cupa 
UEFA, în special întâlnirea 
dintre Panîonios Atena și 
Dinamo Tbilissi (5 - 2), din 1 
decembrie 2004. Federația 
Germană de Fotbal (DFB) a 
solicitat, luni, excluderea pe 
viață din activitatea sportivă 
a arbitrului Robert Hoyzer și 
a cerut ca acesta să fie amen
dat cu 50.000 de euro. Hoyzer, arbitrul „blatist'

twhrwdli.ro
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Duda Sergiu, HM

Dotard Gatariela, HP

Demlan Damaris, HM Devia» George, HM

Ion Laura, HM

Mașnlța Nlcoleta, HM

Neagu Alina, HM

Morațan Tamara, HM

Oriea Raul, IIM
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Kla Sportage, af 1995, benzină, 
servo, 4X4, ABS, full-electric. 
Preț 7.000 euro, negociabil.
W 0745/246595.

vw»wiii,9w*Wo, 
diesel, 6 viteze, 115CP, 
dimatronîq, full-optton.
Preț 9.200 euro, negociabil. 
« 0723/199196.

Opel Astra Caravan, af 2001 
diesel, airbag, servo, ABS. 
Preț 7.900 euro, negociabil. 
« 0722/328936.

Peugeot 4B6 HDI, af 2000, 
full-option, înmatriculată, taxe 
incluse, persoană fizică, 
full-electric. Preț 9.000 euro. 
w 0723/321001.

VW Lupo College, af 2001, ben
zină, servo, airbag, ABS, 
închidere centralizată.
Preț 6.300 euro.
® 0722/544169; 0254/613395.

■MWJ9 af 2000, diesel, full
option, full-electric, fără piele. 
Preț 14.900 euro, negociabil.
® 0740074274.

Cfelo liS TOI, af. 1996, diesel, 
servo, consum 4,5%. Preț 4.100 
euro, negociabil, variante.
® 0721/241462.

Opd Adm Caravan, af 1996, 
benzină, servo, airbag, ABS, full- 
option lull-electric, ecotec, AC. 
Preț 6.000 euro, negociabil. 
® 0724/802710.

Volvo MO Polar, af 1995, ben
zină, servo, ABS, full-electric. 
Preț 5.200 euro, negociabil.
» 0722/600237; 0254/710443.

Ogșl.Astra Caravan, af 2001, 
diesel, servo, airbag, full-electric. 
Preț 8,000 euro.
« 0W403183.

Aro 32Pcamlone% af 1997, 
servoairecție, motor de Brașov. 
Preț 140 mii. lei, negociabil. 
® 0722/598483.

RMMrit Laguna CDTI, af 2003, 
diesel, computer, 
pornire card, full-option.
Preț 11.800 euro.
« 0722/403450.

VW Pasat, af 2002, diesel, 
full-option.
Preț 11.500 euro, negociabil. 
• 0723/238551.

CONVOCATOR
Consiliul de administrație al SC RUSCA SA

Seat Leon 1,9 TOI, diesel, 
full-option.
Preț 9.950 euro.
® 0744/396864; 0254/221635.

înregistrata la 0.R.C sub numărul J20 /159/1991, având codul unic de înregistrare R212 7419. capitalul social 
sui&cris si vărsat 22.257.050,000 lei, cu sediul in Hunedoara b-dul Dacia nr. 10, convoacă Adunarea Generală Ordinară a 
14 ționarilor la data de 23.03.2005. ora 11.00, la sediul SIF Banat Crișana SA din Arad Calea Victoriei, nr.35 A, județul 
Arad, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor ținut la SC Registrul Mmnța SA Cluj-Napoca, la sfârșitul 
zik de 04.03.2005 considerată ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2004, pe baza rapoartelor admimstralorilor. 
cenzorilor și auditorului financiar;

2. Fixaret ■ n .1 ienduhi stabilirea termenului de plata ac ■> inendelor:
3. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar2005-
4. Pronunțarea asupra gestiunii administratorrilor si aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru 

exercițiul financiar 2004:
5. Aprobarea remunerației cuvenită administratorilor si cenzorilor pentru exercițiul financiar în curs:
6. Aprobarea datei de 12.04.2005 pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividend^ sau aIle 

drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunări i generale ordinare a acționarilor.
începând cu data de 14.03.2005 documentele si materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea 

du zi se vor putea consulta și procura contra cost de luni până vineri, între orele 14 16de la sediul societăți i
Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală acționarilor, este permis 

prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau în cazul 
persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procură specială data persoanei fizice care le 
reprezintă.

Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor prin al ți acționari în baza unei procuri speciale 
sau pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor și de alte persoane decât acționarii, pe baza unei procuri speciale 
autentificate.

Formularele de procuri speciale se pol obține începând cu data de 10.03.2005 de la sediul societății. După 
completarea și semnarea procurii speciale de către acționar, exemplarul original se va depune la sediul societății, până la 
data de 15.03.2005, un exemplar va fi înmânat reprezentantului iar cel de-al treilea exemplar va rămâne laacțloîiar.

Daca nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor cu aceeași ordine de zi. la data de 24.03.2005 ora 11.00. ia sediul SI F Banat Crișana SA 
din Arad, Calea Vic tone i_ nr.35 A Județul Arad.

Președintele Consiliului de Administrație
Porumb Gheorgfae Danuț

PUBLICITATE
•1



• U m* ani, sănătate S fericire. Georgeta 
Mucee, îți urează soțul Emil șl fiica Roxana. '

VAnd ap. 2 camere (U3)

• vlndrâl mp intravilan Deva, vizavi de Motel 
Alaska, In spatele benzinăriei Petrom, fs 26 m, 8 
euro/mp. Posibil acces directde pe DN 7, utilități 
aproape. TeL 0723^36074.
• vând ferea intravilan, la șosea, Hunedoara, 
apă gaz,: curent suprafață plană, preț 6 
euro/mp. TH 072W06657.

Decese (75)

), apcnwtrE. 
t preț 990 ml

milioane lei. Tel. 0766/788251.
• spretenrent senddMtonHrâă pater, Befrâ 
vadexcelent pentru cabinătBfflade,birouri, 

preț 800 milioane lei. TeL vnuSBGZ
• ocarâlrârifri Deva Cuta Vodă apartament 
2 camere decomandat, sopraftță mare, centrală 
termică garai, bun pentru firmă cabinet 
medical, preț L6 mid. lei, negociabil. Tel. 211587, 
0723/660160.

i ins(29)
închiriat garsonieră mobilată. 

araga& frigider, tenrtâpane, zona L Maniu, preț 
90 eura/Iună Tel. 0742/29002A
■ râr pârâu Închiriere spațiu amenajat P + 1. 
sc 148 mp, pentru firmă acces auto, spațiu 
pentru depozitare, polatformă betonată, toate 
utilitățile, zqna 22 Decembrie - Ceangăi, 1200 
euro, negociabil, 0723/608733
• pitoresc a fată tn gazdă Deva, zonă centrală 
Tel 219662, zilnic

j romanești (36)
1 camere tarii îmbunătătirt etai 

2/4zona Gojdu, preț28000euro, negodabăM 
0745/079669.
• spartrensnl 3 camere, Deva, zona Poliție 
Municipiu, renovat, parchet gresie, faianță ușă 

stejar, apometre, totul nou, 35.000 euro, nego
ciabil. TeL 0722/564004.
• regrâ MMtouM* 3 camere decomandat
parter înalt zoM tiv
contorizăn, boxă preț L7 mid. lei, negociabil. 
TeL m/OtBBi.

Mi 1300, acte, revizii 3.03.2006, 
multiple modificări interior - exterior, preț 13 
milioane lei. Tel. 0742/057372.
• râta/sdtanb Mi berlină, af 1998, stare 
Impecabilă ținută fe garaj, aștept variante. Tel 
0720/026373.

Auto străine (37)

• casă 7 camere, una la etaj, anexe, curte 2500 
mp, telefon, cablu, teren 12500 mp, comuna 
Urzica-Olt sau schimb cu garsonieră aparta
ment în Orăștie, Hunedoara. Tel. 242949.

modestă teren intravilan 1300 
curent trifaztej

23 mid. lei, negociabil, tel.

• «far orice model de Ford,sf 2001-2004, acord
6 luni gararțe. Tel. 0742/214971.
• râd M 15 DOHC, af 1996, abs/ac, full 

; electric, alarmă, 65500 km, preț 4300 euro. Tel. 
07231/080903.
• râd Orice model defortLaf 2001-2004, acord 
garanție 6 luni, pentru orice model. Tel. 
0742/21497L
• râd legeni Nubira combi, af2000. culoare gri 
metalizat (persoană juridică), foarte bine
’-'finută preț itagoctabiL TeL 07W519009.

• râri «Mă compusă din 2 corpuri, 
centralăDeva.preț3j mid. lei. Reteții 
0727/B32S. 0744^33250.

• râtaMin Deva sau schimb cu apartament 
2 - 3 cântare, etaj I. central plus diferență TeL 
02546215795,
• râadrâă zonă ua, samere, nsratapr 
noi. f ian taraj, grădină st 700 mp,

âfc pretablta șl pentru societate sau birouri. TeL 
®asw.
” «râdM, . 4 camere, decomandate, 2 băl, 

bucfeăriă. complet renovată teren-600 mp, 
uttracentnL Deva, str. Emlnescu, nr. 81. Tel. 
229229, zilnre.
• râta Mâi. în Deva, Sir. Grrvlței, nr. 31, 2 
camere, bucătărie, cămară hol, baie, două curți,

Hă imediat preț 1 mid. lei. TeL

Camioane, remorci (39)

• râtarârânFiat, Stone, cu macara braț tele
scope rabatabil,neînmatriculat preț negociabil. 
Tet Z2924A0722/7724T7.

• vând Ifeba 16 tone, stare bună de funcționare. 
Td. 07431/033434.

Utilau?. unelte. i-iobstnaie 
agricole i40 •-

vMMrâue schimb pentru mai de cusut, 
motor aectrk; pedală gralfere,cu(P pTriptoc, 
nou, monotone. Tel. 217543.

• vând râdem import Germania, diferite
tipuri. Tel. 0254/710373, 0254/719684,
0744/233680
• râed Meter U 650, preț 62 milioaneJei. Tel. 
240785

Pic-se. accesorii (42)

Vând garsoniere (19)
• olr spre închiriere garaȘ, Deva, cartier Micul 

retabil și pentru comerț. Tei.

• vâ»J-ăn ie copii, stare bună, preț 1.000000 
lei, tel. 0722/885572 și rochie de mireasă model 
deosebit alb, nr. 44 - 46,.preț ’ 500.000 lei. Tel. 
07gas®7ivând te'c’vi'1 .’21)

' «râta 1200 mpteren intravilan, grădină 20x60 
■ mp, în localitatea Totești-Hateg. lângă școală 
V 12000 let negociabil. Tel. 212272

• vând li parcele teren a 500 mp, zona 
Căprioara. Raații latei. 211124.
• vând Uit mp teren, zona Deva, bun 
construcție cabană casă facilități curent 
gaz.Tel.C7S/19968a
• râtaUte mp teren extravilan Archia, lângă 
apă sursă curent electric în apropiere, împrej-. 
muit, drum acces auto, ihtabulat, preț 5 euro, 
negociabiL Tel. 0721/643432.
• râul 2A700 mp teren pentru agricultură și 
6.000 mp teren pentru construcții sau agri
cultură ambele localitatea Totești ■ Hațeg, lângă 
Canton. Tel. 212272.
• vând in Deva 2500 mp teren intravilan, str. 
Rosettl, facilități apă gaz, curent preț 12 
euro/mp. Tel. 222176.
• vând teren intravilan 6000 mp intersecția 
Almaș ■ Cozia Informații lâ tel. 0745/024316.

Audio-video, antene și 
instalați» satelit (49)

■eorlltrâ comercială vinde antene de 
satellț ijlgitale începând cu 65 milioane lei, 
un an garanție, receptioneazâ peste 25 pro- 
grameiwnânești și 600 străine, montarea șl 
deplasai mdise în preț. Informași la tete- 
foanefe0723/481776 Sau 0745/840474.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• cumpăr regent abonament Conex Cent Tel. 
0723/920314.

a parte a unei corporații internaționale mass-media care deține
Pi H/AtfRU poziția de lider in publicarea de ziare și servicii Internet in 
V W V fillMM vestul Austriei, in nord-estul Ungariei, cât și in județele Bihor, 

W®»" Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara și Satu Mare

caută pentru dezvoltarea echipei In Deva

CURIER

Familia Bozan Dochița și Alin cu durere în suflet 
anunță stingerea din viață, la numai 51 de ani, a 
scumpului lor soț și tată

BOZAN IOAN
Înmormântarea va avea loc luni, 28.02,2005, la ora 13,00, în 
satul Sulighete.

Dumnezeu să-i odihnească sufletul In pace.

• vând Itotia 3310, bine întreținut baterie Li - 
ion, melodii, imagini; licurici, preț 1500.000 lei. 
Tek 0723/005657.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vândMMdeuia Astrahan, nouă neagră 
montan dore, maro. Tel. 770687.

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• vând cărți diverse la prețuri pentru toate 
buzunarele. Tel. 0724/620319,225022, după ora 
19.

Elect! ocasnice (56)

• râ • frigider Arctic, mare, stare bună preț 
2500500 ier; negociabil. Tel. 227613.
• vând, mașină de cusut Kohler, seria 
1322601001, 2505013, perfectă funcționare, 
vechime de peste 100 ani, preț negociabil Tel. 
0723/732560,212272.
• râ mrâ dă frigorifică Arctic, 4 sertare, 
stare , nret 1.700000 lei, negociabil. Tel. 
.wi

Familia Drăgan Titus este alături de familia Bozan la 
greaua încercare suferită prin pierderea nașului

BOZAN IOAN
Dumnezeu să-l odihnească.

Matrimoniale (69)

de buzunar, din aur Illinois, vechi
me de peste 100 ani, perfectă funcționare, preț 
700 euro, negociabiL Tel. 212272,0723/732560, 
• râd OMS de damă Doxa, 150 euro și ceas de 
mână Longlnes, 200 euro, ambele cu aur elec- 
troplacate, perfectă funcționare, negociabil, Tel. 
212272,0723773256a

• râm porâeume de prietenii n 
pentru domnișoare și doamne cu domni din 
Germania Informații la tel. 0743/693527, 
0742/966323, Hobita ■ Pul, juifefol Hune
doara, 7725-915714 în Germania șl în limba 
română

• Domn dto Deva, 43-170-70 doresc să cunosc o 
doamnă de vârstă apropiată pentru căsătorie. 
Tel. 0721-170245.
• tânăr 32 ani, zodia Pești, doresc să cunosc 
doamnă cu vârstă apropiată pentru prietenie de 
-ungă durată posibil căsătorie. Rog seriozitate. 
TeL 0743/864467.

Solicitări servicii (71)

• SC ludon lighting Co SA - D.E.C. I. Deva 
angajează urgent electricieni și muncitori 
necalificați pentru lucrări în sistemul de 
iluminat public. Relații lâ tel.'0254/234446, 
fax 0254/234447.

Plante s; 
agroafimentare (5?)

• «Mm M adoptie z căței mt 
vârsta 3' luni, «anilis Vlad. 
0722/262670. .
• vând • tone grâu panificație, preț 6000 lei/kg, 
Chiminrâ.nr. lia
• viMtin tiotavă de grădină producție 2004, 
Hunedoara. M 0723/005657.
> «râd ifante ornamentale pentru birouri sau. 
■Hrtamenta trandafiri japonezi 150 - 2004)00 
W/tWYUaa800-lJ0004)OOIe4/bucTeL21819a 
0744/568996

Prestări servicii (72)
.h

(în baza Legii 
gestionarului)

1 Cerințe: țșgarâoție imobiliară xstudii 
medii s-e-xperierija• profesională 

. constituie un avantaj

*"VÂNZĂTOR1/VÂNZĂTOARE
; Cerințe: ►studii medii ►experiența in 

11 'meniu constituie an avantaj 
,: Așteptăm CV-urile și scrisorile de 

intenție fa fax 0254/231171.

• râdem MfeMrt marfă Deva - Timișoara, 
preț negociabil,în funcție de greutate și voWm, 
mjsw>rr*— ttuui TzJ mznuJW!!1 raORir'W^MM UH RJl TVT. Uf TLIaw.*.

• râarâz Mnvort marfă local și interurban, 
cu autoutilitară de 3,2 tone, util. Duba este 
prevăzută și cu stendere pentru confecții L 600,1 
240, h 230. Tel. 229611,0740/953297.

Familia Zember Mircea este alături de familia Bozan la 
greaua pierdere a soțului

BOZAN IOAN
Dumnezeu să-l odihnească.

Familia Petresc Cornel este alături de famili Bozan la 
greaua încercare pricinuită de pierderea nepotului și 
verișorului

BOZAN IOAN
Nu te vom uita niciodată..

Dumnezeu să-l odihnească.

I

Uri ultim omagiu celui care a fost un bun cumnat
BOZAN IOAN

din partea familiei Raț loan și nepoții. Suntem alături de 
familia îndoliată.

Dumnezeu să-l odihnească tn pace!

• pokaHlcat multiple abilități predice, 
inițiativă fără vicii, vârsta 37 ani, căsătorit 
permis cat BJml ofer serviciile. Tel, 0721/643432.

• sodrâta conurdrâ angajează bucătar 
specialist, vechime minimum 5 ani. CV-urile 
se depun la restaurantul President, din 
Deva, B-dul 22 Decembrie, nr. 168, 

de,01012005. -BdațiL 
0722/238726

• firmă de distribuție produse cosmetice 
profesionale angajează agent vânzări cu 
domiciliul In județul Hunedoara, minimum 
studii medii, permis conducere cat B, auto
turism propriu CV prtn fax 0251/411919, tei. 
0723/614976.

poștale. Rog seriozitate. Tel

■ ttrâtate cemardalâ anoalează 
vânzătoare pentru magazin alimentar, 
experiență minimum 3 ară CV-urile se 
depun la magazinul Konya. tHn Deva, b-dul 
Decebal, bL D, parter, până la data de 
01.03.2005. Informa® ta tel. 0721/165372.

Oferte locuri de munca (74)

• Sucu-sala 34 CF Deva, ai sediul în Deva, 
str. Horea 12 -14, angajează mecanici loco
motivă LDH și șef tren. Informații la sediul 
firmei sau la tel. 0254/225890.

SRL Haț eg
str.M. Emlnescu, nr.45, tel.0254/772222 

angajează:

INGINER CONSTRUCTOR

scGULERsrl
combnex

AN6A1EAZĂ;

- 3 zidari* faianțarl
* 2 muncitori nocaltflcați 
-1 dulgher
-1 fierar

CV-urile se vor depune fa 
secretariatul firmei: 

Deva, Depozit zona Gării. 
Tel/fax: 213141;219751

Solicităm șerlozitatel

CV-urlle se depun 
tradlng6yahoo.com până în dota de 15.t 2005. 
Persoană de contact Basarabă Crlstb-a, fa1.0722 
343039.

la sediul firmei sau la coralii-

Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat, 
încearcă variantele speciale contra cost. 
ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!EVIDENTIAZA-TE!

cm®

Cerinfe:
• o foarte bună cunoaștere a orașului Deva;
• seriozitate;
• dinamism;
• deținerea unei motorete/motoscuter prezintă avantaj.
Oferim:
• sistem de plată avantajos;
• program lejer;
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactati-ne la adresa: Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 211275. 
Persoană de contact:
Sorina Sârmai, tel. 0788/275878, 
e-mail: sorina.sarmaiiainformmedia.ro

SC SKYROM SRL
angajează CUSĂTOARE 

la mașini de cusutîncălțăminte specială tip sport. 
Cerințe: cosătoare cu experiență sau cel puțin cunoștințe minime 
cusut pentru uz personal, in vederea formării, la cerințele societății.

Condiții foarte bune de unmet, salariu atractiv, bonuri de masă.

INTERVIU: VINERI 4 Martie 2005, la sediul societății din Deva, Str. 
Depozitelor nr. 17.
Tef:O2Ș4/227783.

Anual GRAI UR

VAIWAHTA MJEASA

• chioșcul de ziare de lângă 
Comthn;
• chioșcul de ziare din stafia 
de autobuz Orizont- Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă 

, Galeriile de Artă Fonte.
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia:
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescu B 4ul Decebal.

Anunțurile se preiau zilnic, intre orale 8 și 14 la setHul redacției ți se vor publitra in pagina de 
miei putMcitate a cotidianului nostru. Redacția nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.

tradlng6yahoo.com
sorina.sarmaiiainformmedia.ro


• Prea cald. Insula Lorong Semangka (Sin
gapore) se confruntă cu cel mai serios val 
de căldură din ultimii ani, care a cauzat

- izbucnirea a peste 400 de incendii de la 
ț începutul anului și până acum.

1 Film biografic Viața și cariera pilotului 
canadian de F1 Gilles Villeneuve vor fi trans
puse pe marile ecrane. Filmul va fi regizat 
de Christian Duguay și turnat în trei limbi.

cremei-minune

Căsnicia în pericol
Londra (MF) - Căsnicia de basm a actriței 

Gwyneth Paltrow cu muzicianul Chris Mar
tin e în pericol, spun prieteni ai cuplului.

Aceștia cred că tensiunile din viețile pro
fesionale ale celor doi și dificultățile vieții 
de familie sunt la origine. Cei doi s-au 
căsătorit în urmă cu un an și jumătate, 
iar îh urmă cu opt luni au devenit părinții 
unei fetițe, botezată Apple.

Bilete de 
autobuz pe 
telefon mobil

Bangkok (MF) - Autoritățile 
sanitare thailandeze au des
chis o anchetă privind o cre
mă și un sutien a căror utili
zare ar mări sânii, a anunțat 
presa de vineri, publicând fo
tografii de la o demonstrație 
a eficientei acestora.

Trei manechine au fost su
puse, în fața presei, la un ma
saj de 15 minute cu respecti
va cremă. Una dintre ele a 
declarat că îi este puțin jenă 
să apară pe jumătate dezbră
cată în fața fotografilor și 
reporterilor, dar a explicat că 
sânii ei stmt mai fermi și mai 
mari de când folosește crema.

Ministerul Sănătății a ară
tat că autoritatea pentru re
glementarea vânzării produ
selor medicamentoase și ali
mentare face cercetări pentru 
a vedea dacă producătorul 
cremei se face vinovat de pu
blicitate mincinoasă.

Roma (MF) - Locuito
rii din Roma vor putea, 
din aprilie, să-și cumpe- 

* re bilete de autobuz și 
tramvai virtuale, trimi
țând un mesaj de pe te
lefonul mobil.

Roma va deveni a do
ua capitală din lume ce 
adoptă acest sistem. Că
lătorul trimite un SMS 
și primește unul cu toa
te datele necesare: data 
și ora emiterii biletului, 
durata validității aces
tuia și un cod care per
mite controlorilor să 
combată fraudele.

■ Un seism de propor
ții s-ar putea solda cu 
13.000 de morți și mari 
pierderi materiale

tată pentru 
a treia oară

Londra (MF) - Cântă
rețul irlandez Ronan 
Keațing, fost membru 
Bayzone e pe cale să 
devină tătic pentru a 
treia oară. Sofia tai va 
aduce pe lume cel de-al 
treilea copil al cuplului 
în lima septembrie.

„Suntem încânta 
iar Jackși Marie 
abia așteaptă să 
mai aibă o suri
oară sau un 
frățior”, a 
declarat

Schwimmer
(Foto: EPA)

A visat 
să joace 
la Londra
Londra (MF) - 
Actorul David 
Schwimmer, devenit, 
celebru pentru rolul 
din serialul „Prietenii 
tăi”, va debuta înțr- 
un teatru londonez 
în mal, tntr-o pro
ducție semnată de 
Neil LaBtrte. 
Schwimmer va juca 
rolul unul afemeiat 
cu probleme 
emoționale în piesa 
„Some Girls" la Giel
gud Theatre, West 
End. „Am visat din- 
totdeauna să joc 
într-o piesă la Lon
dra", a declarat 
actorul.
Schwimmer (38 ani) 
a contribuit la 
crearea unei com
panii de teatru, 
Lookingglass The
ater, în 1988, când 
abia își terminase 
studiile. El a regizat

Tokyo (MF) - Un eventual 
cutremur de proporții, produs 
la Tokyo, s-ar putea solda cu 
moartea a 13.000 de persoane 
și cu pierderi materiale de 
peste 1.000 miliarde de dolari 
în capitala Japoniei, a aver
tizat vineri o comisie guver
namentală niponă.

în cazul producerii unui se
ism cu magnitudinea de 7,3 
grade pe scara Richter, în ju
rul orei locale 6:00, în regiu
nea Tokyo, s-ar înregistra, de 
asemenea, 4,6 milioane de si-

mstrați, portivit unul raport 
ale cărui concluzii au fost pu
blicate în decembrie.

Pierderile materiale pro
duse clădirilor, infrastructu- | 
rii și producției economice 
sunt de 1.100 miliarde dolari.

„Aceste cifre sunt imense”, 
a declarat președintele corni- | 
siei, Shigeru fio, directorul to-, , 
stitutului guvernamental de -i 
Cercetări asupra Catastrofe- 
lor Urbane. „E posibil ca cen
tre le de primire să nu poată 
adăposti toți sinistrații. Jumă
tate dintre ei vor primi numai 
mâncare și apă”, a precizat el.

Situată pe „centura de foc” 
a Pacificului, Japonia înregis
trează frecvente mișcări teta- ' 
rice. i
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Bucătarul elitei hollywoodiene
■ Wolfgang Puck a 
pregătit al l 1-tea an 
consecutiv meniul Balu
lui Guvernatorilor

Hollywood (MF) - Pentru 
cel de-al 11-lea an consecutiv, 
celebrul bucătar californian 
de origine austriacă Wolfgang 
Puck și-a petrecut în bucătă
rie ziua dinaintea Oscarurilor 
pentru a pregăti meniul Balu
lui Guvernatorilor, ce a ur
mat decernării celebrelor pre
mii ale Academiei Americane 
de Film.

Banchetul organizat pentru 
1.600 de persoane se adresează 
elitei hollywoodiene. Anul a- 
cesta, în meniu au figurat - 
printre altele - langustă de 
Maine și trufe de Perigord, 
pizza „gourmet” cu somon 
fume și caviar, pentru care

(Foto: FAN)Wolfgang Puck pregătind statuetele din ciocolată

Wolfgang Puck este celebru, 
și desertul tradițional, o stat
uetă Oscar din ciocolată.

Invitații au fost așezați la 
mese de câte zece persoane.

„De obicei tuturor le este 
foame și vor să mănânce de 
cum sosesc. Majoritatea nu 
au timp să ia cina sau ciu
gulesc câte ceva la prânz, mai

alas femeile, ocupate să se 
machiem, coafeze etc.”, spune 
bucătarul într-o engleză cu ac
cent nemțesc.

La bucătărie au lucrat 220 
de persoane, servirea fiind 
asigurată de 450 de persoane, 
„îi cunosc pe mulți dintre ei. 
Sunt bun prieten cu Virginia 
Madsen. îi cunosc foarte bine 
și pe Clint Eastwood și Mor
gan Freeman”, spune Wolf
gang Puck.

Plecat din Austria de pește 
treizeci de ani, Wolfgang Puck 
și soția sa și-au construit un 
adevărat imperiu care valo
rează 300 de milioane de do
lari. Revista Forbes l-a Clasi
ficat în anul 2004 pe poziția 
a 85-a în topul o sută al celor 
mai celebre persoane din 
lume, intr-o ușoară scădere 
față de anul 2003, când era pe 
locul 81.

Bătălie mare pentru rolul lui James Bond
■ Actorul Pierce Bros
nan nu a reușit să 
ajungă ia o înțelegere 
cu producătorii

începe procesul propriu-zîs
Santa Maria (MF) - Selectarea celor opt 

jurați de rezervă în procesul lui Michael 
Jackson s-a finalizat joi, iar judecătorul a 
anunțat că azi va începe procesul propriu- 
zis, cu prezentarea argumentelor părților.

Jurații de rezervă, patru bărbați și patru 
femei, vor intra în juriu în cazul în care 
unul dintre titulari se îmbolnăvește sau 
este eliminat din cauza comportamentului 
necorespunzător. Judecătorul Rodney Mel- 
ville a subliniat că nu va tolera amânări 
nejustificate.

Los Angeles (MF) - Rolul 
lui va fi preluat de Clive 
Owen sau Daniel Craig, după 
ce Brosnan nu a reușit să 
ajungă la o înțelegere cu pro
ducătorii următorului film.

Brosnan (51 ani) a fost cel 
de-al cincilea actor care a 
jucat rolul spionului britanic 
de-a lungul anilor. Owen (40 
ani), și Craig, cu trei ani mai 
tânăr, au fost preferați în fața 
lui Hugh Jackman, Russell 
Crowe, Ewan McGregor sau 
Colin Farrell.

„Amândoi arată bine, au 
farmee și le place aventura, 
întrebarea este care dintre ei

va primi rolul”, a declarat o 
sursă apropiată de produ
cătorii filmului. „Au fost mult 
mai mulți candidați, dar ei 
doi chiar se potrivesc perso
najului”.

Julian McMahon susține că 
și el se află printre candidați. 
„M-am întâlnit cu producăto
rii pentru o probă finală. Mi
au spus că vor decide în Câte
va luni”, a declarat el.


